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 2 006_البن رجب «جائعانما ذئبان » :تعليق على شرح حديثال

 ورحمة هللا وبركاته.السالم عليكم 
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

 ين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،الحمد هلل رب العالمين
 الراحمين.برحمتك يا أرحم واجزه عنا خير الجزاء  ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-الحافظ ابن رجب قال اإلمام 
فهذا  ،طلب الشرف والعلو على الناس باألمور الدينية كالعلم والعمل والزهد :القسم الثاني"

 ا عند هللامفإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها  ،أفحش من األول وأقبح وأشد فساًدا وخطًرا
قال  ،ويطلب بها ما عند هللا والقرب منه والزلفى لديه ،لمقيممن الدرجات العلى والنعيم ا

ل العلم :الثوري  ذا شيء من هبفإذا ُطلب  ،ألنه يتقى به هللا وإال كان كسائر األشياء ؛إنما ُفض ِّ
 عرَض الدنيا الفاني.."

 فإذا ُطلب بشيء من هذا عرُض.. ،عرُض.. ُطِلَب عرُض.. عرُض.. فإذا ُطلب
لمال أحدهما أن يطلب به ا :ا نوعانمن هذا عرُض الدنيا الفاني فهو أيًض "فإذا ُطلب بشيء 

 -، وفي هذا الحديث عن النبيهذا من نوع الحرص على المال وطلبه باألسباب المحرمةف
ه ال بمن تعلم علًما مما يبتغى به وجه هللا ال يتعلمه إال ليصيب » :-صلى هللا عليه وسلم

خرجه  ،يعني ريحها ،«يا لم يجد عرف الجنة يوم القيامةيتعلمه إال ليصيب به عرض الدن
من حديث  ..اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة

ن أ -وهللا أعلم -وسبب هذا ،-صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-أبي هريرة 
لة وهي معرفة هللا تعالى وم خشيته حبته واألنس به والشوق إلى لقائه و في الدنيا جنة معجَّ

لدنيا افمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في  ،والعلم النافع يدل على ذلك ،وطاعته
أشد  ولهذا كان ،ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في اآلخرة ،دخل الجنة في اآلخرة

ن حيث كا ،ةوهو أشد الناس حسرة يوم القيام ،ا في اآلخرة عالم لم ينفعه هللا بعلمهالناس عذابً 
إال  معه آلة حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فلم يستعملها

 هر نفيسة لها قيمةمعه جوافهو كمن كان  ،في التوصل إلى أخس األمور وأدناها وأحقرها
 فباعها ببعر أو شيء مستقَذر.."

 بعرة..
وكذلك  ،بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح ،شيء مستقَذر ال ينتفع به "فباعها ببعرة أو

ا وكان أبو سليمان الداراني يعيب على  ،من يطلبها بإظهار الزهد فيها فإن ذلك خداع قبيح جدًّ
يشير إلى  ،من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بحيث ال  بها الدنيا باللباس الدني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق أن إظهار الزهد في
 يتعلق قلبه بأكثر من قيمة ما لبسه بالظاهر حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا.."

 عندك؟ ماذا
 طالب: .............

 لكن نشوف.. ،الديني.. حتى أنا عندي الديني
 الصوفي من لبس الصوف.." :سئل عن الصوفي فقال "وما أحسن قول بعض العارفين وقد

 فقال: الصوفي.. مقول القول..
 "فقال الصوفي.."

 .الصوفي من لبس الصوف على :فقال انتهى هات مقول القول
 "فقال الصوفي.."

 فقال: الصوفي من لبس..  فعلنا شيًئاما 
الصوفي من لبس الصوف على  :وقد سئل عن الصوفي فقال ،"وما أحسن قول بعض العارفين

 وكانت الدنيا منه خلف القفا.." ،وذاق الهوى بعد الجفا ،وسلك طريق المصطفى ،الصفا
 طالب: .............

 ؟ماذا
 طالب: .............

 النوع الثاني... نعم،
ه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 أما بعد:

والجاه  من أقسام طلب الشرف وحب الشرف "القسم الثاني" :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
تقدم  طلب الشرف والجاه بأمور الدنيا فيه ما "طلب الشرف والعلو على الناس باألمور الدينية"

والدار  -جل وعال-ا لهم أنه مريد بذلك هللا داد سوًءا إذا طلب الشرف على الناس مظهرً ويز 
ولذا جاء في كالم  ،وهو في حقيقة أمره ذئب ،للناس وينسك فيما يبدو فتجده يتزهد ،اآلخرة

  .يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب ،يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب :بعضهم
من  فهذا أفحش :يقول والعلو على الناس باألمور الدينية كالعلم والعمل والزهدطلب الشرف "

 وإنما فيه حب الرئاسة والشرف ،وال فيه خداع للناس ،ألن األول ظاهر ومكشوف ؛"األول وأقبح
 ،فهذا نوع تسلط ،ر عن نهيهوحب أن يؤتمر بأمره ويطاع وينتهى ويزدج ،وحب األمر والنهي

لكن األمر الثاني والقسم  ،في أمره ونهيه وكبريائه -جل وعال-نازعة هلل مبال شك  ذا نوعوه
  .الثاني أشد وأعظم وأنكى يصطاد بالدين
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زهد العمل والفإن العلم و  ،اكالعلم والعمل والزهد فهذا أفحش من األول وأقبح وأشد فساًدا وخطرً "
؟! ؟ ليتكسب بعلمهلماذايعني اإلنسان يتعلم  "إنما يطلب به ما عند هللا من الدرجات العلى

 ليقال عالم؟!  ؟ليتصدر به المجالس ؟ليجادل به ،ليماري به
 ومنننننننننننن يكنننننننننننن ليقنننننننننننول النننننننننننناس يطلبنننننننننننه

 
 أخسنننننننننر بصننننننننن قته فننننننننني موقنننننننننف الننننننننننندم 

لتي ال ألن العلم من أمور اآلخرة المحضة ا ؛"هللا والقرب منه والزلفى لديهويطلب به ما عند " 
وما  فيما حواه الوحيان -صلى هللا عليه وسلم-والمراد به العلم الموروث عن النبي  ،تقبل التشريك

ولذلك لو أوصي  ،أما العلوم األخرى فشأنها كشأن سائر أمور الدنيا ،يعين على فهم الوحيين
م دلون في تسمية العلو ما تناول غير أهل العلم الشرعي وما كان الناس ينازعون ويجا ألهل العلم

وأنه إذا وجد وصية ألهل العلم فهي  ،واآلن يوجد من ينازع ،ما كان فيه منازعة األخرى علم
غيرها و تتناول جميع العلوم بما في ذلك علوم الدنيا من الطب والهندسة وغيرها والكيمياء وال يزياء 

 ،ن العلوم حتى ولو كانت تدرس على أيدي الك ار تصرف لهم من الوصايا وصايا المسلمينم
ه أن تصرف لكن من أوصى ألهل العلم يعني في عقود مضت هل يتصور أن يدور في ذهن

 ل بخاطره مثل هذا؟! أبًدا. الغرب يمكن أن يجو  وصيته لطالب هندسة في
ولذلك يقول  ،وحقيقة العلم الذي يدخل في نصوص الشرعما كان الناس يختل ون في ماهية العلم 

لماذا ال ُيحد ما يحتاج إلى حد مثل النهار  ،العلم ال يحد في وجه :صاحب مختصر التحرير
وهللا  ،العلم ال يحد في وجه :لذلك يقول ،ومثل الليل ومثل الماء ومثل غيره ما يحتاج إلى حد

 المستعان.
 طالب: ...........

مثل هذا على أن مثل هذا الكالم موجود في كالم أهل العلم  آتيفي المقدمة.. أنا  ال، هو سبق
م غيره.  وإال فقال في المقدمة إذا قلت في وجه فالمقدَّ

ل العلم :قال الثوري " جل - هللاالمقصود بالعلم الموِرث لخشية  "ألنه يتقى به هللا ؛إنما ُفض ِّ
َ ِمْن } :-وعال ]سورة  {َمْن َخِشَي َربَّهُ َذِلَك لِ } ،[28]سورة فاطر: {ِعبَاِدِه اْلعُلََماءُ إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ

  .وهللا المستعان ،فالعلم المورث للخشية هو النافع [8البينة:
ني مثل ى التي ال تبعة فيها يعالمهن األخر مثل وليته  ،مهنة من المهن "وإال كان كسائر األشياء"

 هذا ال له ،غيرها من العلوم أونجارة ال أوتجارة الس يدر  أوهندسة اليدرس  أوطب تاي يدرس الذ
 وال عليه كسائر أمور الدنيا إذا قصد بذلك ن ع المسلمين وتيسير أمورهم وتيسير أموِرهم فإنه

لكن اإلشكال إذا طلب ما  ،وإال ما عليه شيء لو نوى به عرض الدنيا ،يؤجر بقدر هذه النية
  .ه الدنيا كما سيأتي في النصوصيبتغى به وجه هللا طلب ب
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ،الأن يطلب به الم :ا نوعان أحدهماهو أيًض ففإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني "
ال فهذا نوع من الحرص على الم ،وطلبه باألسباب المحرمة ،فهذا نوع من الحرص على المال

في هذا  "-السالمعليه الصالة و -وفي هذا الحديث عن النبي  ،وطلبه باألسباب المحرمة
 في الحديث؟ أم الحديث 

 طالب: في هذا الحديث..
إال  ا مما يبتغى به وجه هللا ال يتعلمهمن تعلم علمً » :-صلى هللا عليه وسلم-عن النبي "

وأبو  خرجه اإلمام أحمد ،يعني ريحها «ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة
صلى هللا عليه -داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي 

  .يعني حرمانه من رائحة الجنة من دخول الجنة "وسبب هذا :يقول -وسلم
لى إوأشار  ،أن في الدنيا جنة معجلة "أن في الدنيا جنة معجلة ،وهللا أعلم ،وسبب هذا"قال 

  .ومن لم يدخلها لم يدخل جنة اآلخرة :قال ،وغيرهما اإلسالم ابن تيمية وابن القيم يخذلك ش
يدل  والعلم النافع ،وهي معرفة هللا ومحبته واألنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته"

 فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل" ،يقود إلى الخشية "على ذلك
 ."ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في اآلخرة ،رةالجنة في اآلخ

 طالب: ...........
 َيَشم؟

 طالب: ...........
 يِشم ويُشم كالهما.

......................... 
 

 فعننننننننننننننل مضننننننننننننننارع يلنننننننننننننني لننننننننننننننم كيَشننننننننننننننم 
 األل ية يجوز هذا وهذا.هذا  

 ."ا يوم القيامة في اآلخرة عالم لم ينفعه هللا بعلمهولهذا كان أشد الناس عذابً "
 وعننننننننننننننننننننننالم بعلمننننننننننننننننننننننه لننننننننننننننننننننننم يعملننننننننننننننننننننننن

 
 معنننننننننننذب بعلمنننننننننننه قبنننننننننننل عبننننننننننناد النننننننننننو ن 

الم ع :في الثال ة الذين أول من تسعر بهم النار العالم الذي تعلم ليقالولذا العالم مثل ما تقدم  
نة لجألنه قد يرى من دخل ا ؛أشد الناس حسرة يوم القيامة "وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة"

  .نسأل هللا العافية ،علمه النار وقد دخل بسبب ،وُنعِ م بسببه
وال يستوي الذي يعلم والذي  ،بإمكانه ويعرف "تحيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجا"

ولذا كان عذاب أبي طالب أشد  ،من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من ال يعرفني ،ال يعلم
ولوال أنا لكان في الدرك » :-عليه الصالة والسالم-من نظرائه من الك ار لوال ش اعة النبي 
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وعرف من دعوته ما  ،-ليه الصالة والسالمع-لماذا؟ ألنه عاش وخالط النبي  «األس ل من النار
 لم يعرفه غيره يقول:

 ولقنننننننننننننند علمننننننننننننننت بننننننننننننننأن ديننننننننننننننن محمنننننننننننننند
 

 منننننننننننننننن خينننننننننننننننر أدينننننننننننننننان البرينننننننننننننننة ديننننننننننننننننا 
 لننننننننننننننننننوال المذمننننننننننننننننننة أو حننننننننننننننننننذار مسننننننننننننننننننبة 

 
 اا بننننننننننننننننننذاك مبيًنننننننننننننننننننلوجنننننننننننننننننندتني سننننننننننننننننننمحً  

 نسأل هللا العافية. ،يموت على ملة عبد المطلبومع ذلك  
ي حيث كانه معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فلم يستعملها إال ف"

ة فهو كمن كان معه جوهر نفيس أو جواهر نفيس ،التوصل إلى أخس األمور وأدناها وأحقرها
م سبق فيما مضى في الكالم على سل   "لها قيمة فباعها ببعرة أو بشيء مستقذر ال ينتفع به

سمي  :شاعر معروف سلم الخاسر قالوا ،وهو مترجم بترجمة طويلة في تاريخ بغداد ،الخاسر
  .وهو مثل هذا اخاسرً ا ا واشترى بثمنه طنبورً ألنه باع مصح ً  ؛الخاسر

لبها وأقبح من ذلك من يط ،فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه ،أو بشيء مستقذر ال ينتفع به"
ا ،بإظهار الزهد فيها ه العلم اآلن من عند ،هذا مخادع هلل مخادع لخلقه "فإن ذلك خداع قبيح جدًّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلمَ } ما مقدار هذه  [11لمجادلة:]سورة ا {ات   َدَرجَ يَْرفَعِ َّللاَّ
يرفع بالعلم  ؟فكيف بالدرجات ،مثل ما بين السماء واألرض ؟الدرجة الواحدة من درجات اآلخرة

مور ويستبدل هذا العلم أو  مرة هذا العلم بهذه األ ،هذه الدرجات  م ينزل بن سه إلى أمور حقيرة
 "وكان أبو سليمان الداراني.." ،وهذا الحرمان ،هذا الخذالن ،الخسيسة

 سليمان؟ ما اسم أبي
 معك أنت؟ ما الذي
 ...........طالب: 

 ي معه محققه مكتوب عليه.. ما معك شيء خالص.. الذ
 طالب: ...........

لكن هل هذا اسمه بال عل  ،عبد الرحمن بن عطية من بني عبس.. هذا اسمه؟ هو معروف بكنيته
 .اآلن تخرجونهباألجهزة 

ن العباد مهو  ،أبو سليمان يكثر عنه شيخ اإلسالم وابن القيم وابن رجب يكثرون النقل عنه
لكن هي طريقتهم في أخذ ما ينت ع به من الشخص  ،وإن كان عليه مالحظات ،المشهورين

 والحكمة ممن جاء بها.
 طالب: ...........

 هذا يقول من بني عبس.
 طالب: ...........
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 عبد الرحمن بن عطية تمام. :عبد الرحمن بن أحمد وقيل
يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من  -رحمه هللا-وكان أبو سليمان الداراني "

اد يعني هذا الملَحظ الدقيق هذا يمر على السو  "شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة
األعظم من العلم وطالب العلم قد ال يلت تون له ألنه في تقديره واصطالحه ال بد أن يتساوى 

ا يكون ظاهر المسلم كباطنه مع أن هذا في الباطن مع الظاهر بدقة ال يزيد هذا على هذا وال ذ
يعني هذه األمور الدقيقة الخ ية قد يكون في تطبيقها شيء من العسر والتكليف بما  ..الحقيقة

  .فهذه المقامات التي ال يتصورها كثير من المسلمين ..يشق ويعسر
 "ذه العباءةمن لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة ه" :يقول

ني إنما يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الد" ،هللا المستعان ،ين؟! هللا المستعانأ
ي يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها بحيث ال يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه ف

سعة حال ال اآلن طالب العلم الذي في "الظاهر حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا
لكن ال يحرص أن  ،ويصلي مع الجماعة ،يدرك الصالة ،وفي سائر حياته حرصه على الصالة
حيث  ، م بعد ذلك يجاهد على أن يصلي خلف اإلمام ،يدخل أول الناس أو حتى مع األذان

أنا أحرص أن  :هو يقول ،ما هو موجود؟ موجود ،توجد الكاميرات في الحرم وغيره وهذا موجود
لكن أنت انظر في وضعك في  ،ألن القرب من اإلمام أفضل من البعد منه ؛أصير خلف اإلمام

 هل هذا متوازن مع بقية حياتك؟ وهللا المستعان. ،سائر أحوالك
 طالب: ...........

 ال بأس. ،ال بأسفإذا كان يحرص أن يكون خلف اإلمام في السعة والرخاء والضيق والشدة 
 ..........طالب: .

لكن ينظر اإلنسان في قلبه  ،والصالة مع الجماعة ال شك أنها من وسائل التنشيط على العبادة
هل تكون صالته في المسجد يحرص فيها على السنن  ،إذا صلى النافلة في المسجد أو في بيته

سان صلى ال شك لو أن اإلن ،وإظهار الخشوع والخشية أكثر مما لم يكن خالًيا؟ هذا يراجع ن سه
وعرفنا من أهل العلم من يصلي  ،وإن كان بعضهم ،كثير من الناس يكسل ،التراويح في بيته
 وال مانع أن ؟وي اتس ماذاصالة نصف ساعة بالمسجد  :ليقوم غالب الليل يقول ؛التراويح في بيته

 وإذا خرج إلى بيته ،ويكتب له قيام ليلة ،وال ينصرف حتى ينصرف اإلمام ،يصلي مع الناس
  .يستغل بقية وقته في طاعة هللا

 وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي: ،نوما أحسن قول بعض العارفي"
 وسلك طريق المصطفى         من لبس الصوف على الصفا 

  "اوكانت الدنيا منه خلف القف               وذاق الهوى بعد الجفا 
 نثر مسجوع؟ أمهل هذا شعر 



 

 

 
8 

 8 006_ببن رجال «انجائعما ذئبان » :تعليق على شرح حديثال

 عندنا..طالب: عندنا يا شيخ شعر 
 شعر؟

 طالب: شعر..
 إًذا يلزم أن يقول فقال الصوفي قبل الشعر.

 طالب: ...........
 هو من الجواب الصوفي مقول القول من الجواب. لكن

 طالب: ...........
لنثر يصير المبتدأ في ا ،والبقية شعر ،مبتدأ في نثر ءما يستقيم الكالم بدونها.. لكن ما يجي لكن

 والخبر في الشعر.
 طالب: ...........

 النوع الثاني. ،على كل حال سواء هذا أو ذاك األمر ال يختلف
 ت ضل.

ن ينقاد وأ ،"النوع الثاني من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم
 ؛وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ،ويصرفون وجوههم إليه ،ويخضعون له ،الخلق

 ،فسهألن قصد التكبر على الخلق محرم في ن ؛فهذا موعده النار ،ونحو ذلك ،ليعلو به عليهم
ت كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آال ،فإذا استعمل فيه آلة اآلخرة كان أقبح وأفحش

من طلب » :قال -صلى هللا عليه وسلم-وفي السنن عن النبي  ،الدنيا من المال والسلطان
 ،« النارأو يصرف وجوه الناس إليه أدخله هللا ،أو يجاري به العلماء ،به السفهاءالعلم ليماري 

 وعندهوخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفة  ،خرَّجه الترمذي من حديث كعب بن مالك
صلى -وخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي  ،«فهو في النار»

خيروا وال لت ،اءوال لتماروا به السفه ،ال تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» :قال -هللا عليه وسلم
 -يعدي من حديث أبي هريرة عن النب وخرجه ابن ،«فمن فعل ذلك فالنار النار ،به المجالس

بن وعن ا «ولكن تعلموه لوجه هللا والدار اآلخرة» :بنحوه وزاد فيه -صلى هللا عليه وسلم
 قال.." -رضي هللا عنه-مسعود 

 وخرَّج عندك؟ أو خرجه ابن عدي؟
 وخرجه.. وخرجه ابن عدي..

 وخرجه؟
 نعم.

 وخرجه بنحوه واضح.. وخرجه..
 طالب: ...........
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 ما خرج الحديث السابق. ،نعم خرج حديث أبي هريرة
 أحسن هللا إليك.

و أ ،لتماروا به السفهاء ؛ال تعلموا العلم لثالث :قال -رضي هللا عنه-"وعن ابن مسعود 
إنه ف ،ند هللاعوابتغوا بقولكم وفعلكم ما  ،أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم ،لتجادلوا به الفقهاء

عن  -رضي هللا عنه-وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة  .ويفنى ما سواه ،يبقى
 ."«إن أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثالثة» :قال -صلى هللا عليه وسلم -النبي
 أول الخلق.. إن أول..إن 

 أول الخلق..
 إما خلق هللا أو أول الخلق.

 طالب: ...........
 خلق هللا أو الخلق..

 ،ئ قار  :يقالمنهم العالم الذي قرأ القرآن ل ؛إن أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثالثة»"
قي في وجهه حتى ألوأمر به فسحب على  ،قد قيل ذلك :وأنه يقال له ،عالم :وتعلم العلم ليقال

ن وع .إنه شجاع :وفي المجاهد ليقال ،إنه جواد :وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال «النار
وافق ففإنما العالم من عمل بما علم  ،اعملوا به ،يا حملة العلم :قال -رضي هللا عنه-علي 

ف وتخال ،يخالف عملهم علمهم ،وسيكون أقوام يحملون العلم ال يجاوز تراقيهم ،عمله علمه
ى حتى إن الرجل ليغضب عل ،اا فيباهي بعضهم بعًض ا حلقً يجلسون حلقً  ،سريرتهم عالنيتهم

 عز-أولئك ال تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى هللا  ،جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه
أن  :وفي بعض اآلثار .عالم :ال يكون حظ أحدكم من العلم أن يقال :وقال الحسن .-وجل

 وال يطلبه ،كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به :قال -السالم عليه-عيسى 
 ،نةبلغنا أن الذي يطلب األحاديث ليحدث بها ال يجد ريح الج :وقال بعض السلف ؟ليعمل به

ومن هذا القبيل كراهة  ،يعني من ليس له غرض في طلبها إال ليحدث بها دون العمل بها
ابن  وروى  ،فتيا والحرص عليها والمنازعة إليها واإلكثار منهاالسلف الصالح الجرأة على ال

م أجرؤك» :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  لهيعة عن عبيد هللا بن أبي جعفر مرسالً 
 .«على الفتيا أجرؤكم على النار

أدركت مائة  :وعن البراء قال .اكانوا يقولون أجرؤكم على الفتيا أقلكم علمً  :وقال علقمة 
يسأل أحدهم عن  -صلى هللا عليه وسلم-رين من األنصار من أصحاب رسول هللا وعش

وهذا إلى هذا  ،فيردها هذا إلى هذا :وفي رواية .المسألة ما منهم من أحد إال ود أن أخاه كفاه
إن الذي يفتي الناس في كل  :قال -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود  .حتى ترجع إلى األول
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 .ما أنا على الفتيا بجريء :وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال ،ما يستفتونه لمجنون 
وليس هذا  ،اإني وهللا ما أنا بحريص على الفتيا ما وجدت منها بدًّ  :وكتب إلى بعض عماله

 إنما هذا األمر لمن ود أنه وجد.." ،األمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه
..  لمن َودَّ

 ."يكفَيه.ن موجد إنما هذا األمر لمن ود أنه  ،الناس احتاجوا إليه "وليس هذا األمر لمن َودَّ أن
 يك ي ه.

 أحسن هللا إليك.
 لهمتهم وأجأعلم الناس بالفتوى أسك :عنه أنه قالو  ."إنما هذا األمر لمن ود أنه وجد من يكفْيه

 بها أنطقهم.."
 وأجهلهم وأجهلهم..

رهون أن أدركنا الفقهاء وهم يك :-هللا عليه رحمة-وقال سفيان الثوري  ."وأجهلهم بها أنطقهم
ا من أن يفتوايجيبوا في المسائل والفتيا   .حب إليهمأوإذا أعفوا منها كان  ،حتى ال يجدوا بدًّ

ه قد من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها ألمر عظيم إال أن :-رضي هللا عنه-وقال اإلمام أحمد 
 فأيَّما أفضل.." :قيل له ،تلجئ الضرورة

 ما.. فأي ما..أي  
 أحسن هللا إليك.

ه قيل ل ..فإذا كانت :قيل له ،اإلمساك أحب إلي :فأيُّما أفضل الكالم أم السكوت؟ قال :"قيل له
مفتي وليعلم ال ،اإلمساك أسلم له :وقال .الضرورة الضرورة :فجعل يقول ؟فإذا كانت الضرورة

 قال الربيع ابن.." .كوأنه موقوف ومسؤول عن ذل ،أنه يوقع عن هللا أمره ونهيه
 خثيم.

 أحسن هللا إليك.
لما جلس  وقال عمرو بن دينار لقتادة .انظروا كيف تفتون  ،أيها المفتون  :"قال الربيع بن خثيم

 هذا يصلح وهذا ال :وَقعت بين هللا وبين عباده وقلت ؟تدري في أي عمل وَقعت :للفتيا
 يصلح.."

 هذا فيه سقط عندنا..
 طالب: ...........
 ال، هذا فيه سقط..

 تدري في أي عمل.. وقال..
 تدري في أي عمل وَقعت؟" :"وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا

 تدري..
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 "في أي عمل وَقعت.."
 وَقعت.

 "وَقعت بين هللا وبين عباده.."
 وقَّعت.. وقَّعت..

 يقصد بين هللا وبين.. ،طالب: كأنه يقصد الواسطة يا شيخ
 إعالم الموقعين.. ،ال تيا توقيع

 طالب: ...........
 ي معك؟ما الطبعة الت

 طالب: ...........
وهو في  ،وبين المست تي -جل وعال-وهو هللا  ،ال شك أن الم تي واسطة بين صاحب الحكم

 سمى ،إعالم الموقعين كتابه -رحمه هللا-ولذلك سمى ابن القيم  ،حقيقته وواقعه موقِ ع عن هللا
وهو  ،فهم موقعون عن هللا ،والمراد بهم الم تون عن هللا ،كتابه إعالم الموقِ عين عن رب العالمين

 إعالم أو أعالم.
 طالب: ...........

فهو إخبار لهم بما ينبغي وما يجب  ،ال، واقع الكتاب وفيه شروط ال توى وأوصاف الم تين
 .فالمسألة فيها سعة ،فهو أعالم ،ين ومن بعدهمن من الصحابة والتابع، لكن هو ذكر الم تيعليهم

 طالب: ...........
 تدري في أي عمل وَقعت أو وقَّعت يمكن توجيهها على وجه صحيح.

 طالب: ...........
 ال، هو ن سه األولى هي الثانية.

 أحسن هللا إليك.
 "وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا.."

وق ت في موقف  :لكن وَقعت ،وقَّعت عن هللا ،عن هللا ،عن :قالل لو هي وقَّعت ،ال، هي وَقعت
 كنت واسطة بين هللا وبين.. فتكون وَقعت..

عن و  .هذا يصلح وهذا ال يصلح :وقلت ،وَقعت بين هللا وبين عباده ؟"تدري في أي عمل وَقعت
 فلينظر كيف يدخل عليهم." ،إن العالم داخل بين هللا وبين خلقه :ابن المنكدر قال

 إن..
 "وكان ابن سيرين.."

 وعن ابن المنكدر.
 إن العالم داخل بين هللا وبين خلقه.." :"قال
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 داخل ساقطة.
 وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحالل والحرام تغير ."فلينظر كيف يدخل عليهم

ا م :ر عليه الكراهة ويقولوكان النخعي يسأل فتظه .لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان
ا ما تكلمت :وقال .ا تسأل غيري وجدَت أحدً  يه ن فيه فقا أكووإن زمانً  ،قد تكلمُت ولو وجدُت بدًّ

ا نفتيكم إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأنا ال نسأل عم :وروي عن عمر قال .الكوفة لزمان سوء
 وعن مالك أنه كان إذا .اءأول من يدعى إلى الحساب الفقه :وعن محمد بن واسع قال .به

لت إذا سئ :سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار وقال بعض العلماء لبعض المفتين
 .."ولكن تخليص نفَسك أوالً  ،فال يكن همك تخليص السائل ،عن مسألة

 ن ِسك..
ك أوالً  ا جً إذا سئلت عن مسألة فتفكر فإن وجدت لنفسك مخر  :وقال آلخر ."ولكن تخليص نفسِّ

 ا يطول ذكره واستقصاؤه."وكالم السلف في هذا المعنى كثير جدًّ  .وإال فاسكت ،فتكلم
 النوع الثاني..  ..-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ة على من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياس :النوع الثاني" :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

استشرى و يعني السيما وأن هذا األمر زاد  "وأن ينقاد الخلق ويخضعوا له ،الخلق والتعاظم عليهم
في العصور المتأخرة من أحوال من ينتسب إلى العلم وما يحصل لهم من جاه ومال وشرف 

 ،تكون قدوتهم بهؤالء من أجل هذا ،تجد هذا في ن وس الناشئة ،وتعظيم في ن وس الناس
ألنه وجد في العقود المتأخرة من يعيش من  ؛خلي عنه م يصعب عليهم الت ،وينشؤون على هذا

 ،وتجد أسرته من نساء وبنين وبنات كأسر األمراء ،أهل العلم عيشة الملوك بحيث ال ي ترق عنهم
يعني بالعلم الذي أوصلهم إلى هذه  ،فالناس ينظرون إلى أمثال هؤالء أنهم قدوات بالمجموع

ه وإذا دخل في العلم بهذه النية يصعب علي ،هذا الشيءفتجده يطلب العلم لهذا السبب ل ،المنزلة
 .هية واستدراكأن يرجع عنه إال بعناية إال

 ولمعرفتهم باهلل ،أهل العلم هم أهل التواضع والمسكنة والتقلل من الدنيا ،الناس إلى وقت قريب
 ؛فاتهمه كان عند السلف إذا وجدت من أهل العلم من عنده المال -جل وعال-وما يقرب إلى هللا 

 .ألن العالم الحقيقي الذي ينصرف إلى ما هو بصدده من تحصيل العلم وتعليمه والعمل به
وأن َيظهر للناس أو أن ُيظهر  ،ويصرفون وجوههم إليه ،وأن ينقاد الخلق ويخضعون له"

يعني لو  "فهذا موعده النار ،ونحو ذلك ،ليعلوا به عليهم ؛للناس زيادة علمه على العلماء
ألن هذا  ؛يصير مآلنا؟ يعني نترك العلم والتعليم ماذا ،تدبرنا مثل هذا الكالم وطبقناه على أن سنا

 ؛ال في بداية الطلب وال في نهايته ،ولكن الترك ليس بعالج ؟نسأل هللا العافية ،كأنه يتحدث عنا
نطلب العلم  ،عيةنحن في كليات شر  :ألنه يسأل كثير من طالب الدراسات النظامية يقولون 
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هذه  ،فئومن  م الوظا ،لننال الشهادات ؛لكننا دخلنا هذه الكليات وهي تدرج وترقي ،الشرعي
 ؟ألننا بهذه النية على خطر عظيم ؛فهل نترك ،نياتنا أول ما دخلنا

ثير كأنت واقع في  :ومثل هذا يقال للعاِلم والمعلِ م ،استمر وجاهد ،الترك ليس بعالج :يقال لهم 
جاهد وغيِ ر وضعك وغير نيتك  ،لكن الترك ليس بعالج ،وأنت على خطر ،مما يذكره أهل العلم

ه أننا يعني معنا "فهذا موعده النار"فموعده النار  ،اجد   وهللا كالم خطير ،لتنال الدرجات العلى
وإذا علم هللا  ،تصحيح نيته.. ال، على اإلنسان أن يجاِهد ويحرص على أوننزل ونترك التعليم 

 .نسأل هللا اإلعانة ،منه صدق هذه النية يعينه
فحش فإذا استعمل فيه آلة اآلخرة كان أقبح وأ ،ألن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه"

ألن من يستعمل آالت الدنيا وضعه  ؛"من أن يستعمل فيه آالت الدنيا من المال والسلطان
ويتصيد  ،لكن من يستعمل آالت اآلخرة ،ما فيه مخادعة ،ولخلقه ما فيه مخادعة هلل ،مكشوف

 نسأل هللا العافية. ،هذا هو اإلشكال الكبيرفالدنيا بالدين 
ل.  ت ضَّ

من طلب » :قال -صلى هللا عليه وسلم-وفي السنن عن النبي " :-رحمه هللا-يقول المؤلف 
 « النارهللا هأو يصرف وجوه الناس إليه أدخل ،أو يجاري به العلماء ،العلم ليماري به السفهاء

وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر  ،خرجه اإلمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك
وفيه وعيد شديد  ،جموع طرقه يصل إلى درجة الحسنموهو ب ،"«فهو في النار» :وعنده ،وحذيفة

أو يصرف وجوه الناس  ،ينافسهم ،أو يجاري به العلماء ،من طلب العلم ليماري به الس هاء»
أو يصرف » ،ويلجؤون إليه في مشاكلهم ،ال شك أن العامة يعجبون بالعاِلم وينضوون إليه «إليه

 .«وجوه الناس إليه أدخله النار
صلى هللا عليه -وخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي " 

يروا به وال لتخ ،وال لتماروا به السفهاء ،علموا العلم لتباهوا به العلماءال ت» :قال -وسلم
وخرج ابن عدي من " ،وهو في معنى الحديث السابق "«فمن فعل ذلك فالنار النار ،المجالس

 :وزاد فيه ،بنحوه -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-حديث أبي هريرة 
 "«والدار اآلخرةولكن تعلموه لوجه هللا »
ولكن إذا انضمت إلى ما تقدمها يحصل لها شيء من  ،هذه أحاديث بعض م رداته ضعي ة 

أو  ،لتماروا به السفهاء :ال تعلموا العلم لثالث :قال -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود " ،القوة
فإنه  ،وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند هللا ،أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم ،لتجادلوا به الفقهاء

عن  -رضي هللا عنه-وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة  .ويفنى ما سواه ،يبقى
وقد ذكرناه في درس  "«إن أول الخلق تسعر بهم النار» :قال -صلى هللا عليه وسلم -النبي

 :لم الذي قرأ القرآن ليقالمنهم العا ةثالثإن أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة »"مضى 
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هذا  :الناس قالوا ،قد قيل "«قد قيل ذلك ،قد قيل :وإنه يقال له ،عالم :وتعلم العلم ليقال ،قارئ 
 «وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»" .هذا قارئ في الدنيا :والناس قالوا ،عالم

وما أكثر من يتعلم ومن يعلِ م  ،وذكر مثل ذلك في المتصدق ،"وذكر مثل ذلك في المتصدق
وذكر مثل "ومثله  ،وهذا واألمارات والدالئل عليه والقرائن التي تدل على ذلك ظاهرة ،عالم :ليقال

يتصدق ويبذل المال الذي تعب في تحصيله من أجل أن  "إنه جواد :ذلك في المتصدق ليقال
إنما عندنا  :فأجاب فقال ،نريد منك صدقات لل قراء والمساكين :وقد قيل لثري  ،جواد :يقال

وجيء لشخص من كبار األغنياء في مجمع  ،نسأل هللا العافية .وليست صدقات ،صداقات
فلما  ،فحرر الشيك بمبلغ كبير ،المشروع ال الني بحاجة إلى دعم :ومحضر من نظرائه فقيل له

على  ما الذي حملك ،نسأل هللا العافية .صرفال ت :خرجوا من عنده اتصل على البنك وقال
 هذا؟! 

م مهجته لُيقَتل "وفي المجاهد ،إنه جواد :وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال" وهو في  الذي يقدِ 
ر بهم فهؤالء الثال ة أول من تسع ،"ليقال شجاع"باطن أنه الوفي  ،الظاهر يزعم أنه في سبيل هللا

 النار يوم القيامة.
 ......طالب: .....

 يعني ما يست يد.
 طالب: ...........

 زيادة في الخذالن. ،نسأل هللا العافية ،هذا من زيادة الخذالن
علم  فإنما العالم من عمل بما ،اعملوا به ،يا حملة العلم :قال -رضي هللا عنه-وعن علي "

  .مر كالشجر بال  ،وإال مجرد العلم بدون عمل كما قيل ،الثمرة العمل ،نعم ،"فوافق عمُله علَمه
يخالف " ،ال ليعملوا به ،يحملونه ليقال "يحملون العلم ال يجاوز تراقيهم ،وسيكون أقوام يعملون 

باهي ي "افيباهي بعضهم بعًض  ،اا حلقً يجلسون حلقً  ،ويخالف سريرتهم عالنيتهم ،علمهم عملهم
والذي  ،أنا أفصح منك عبارة :والذي يقول ا،أنا أكثر منك طالبً  :الذي يقول ،ابعضهم بعًض 

حتى إن الرجل ليغضب " ،ايباهي بعضهم بعًض  ا،أو أطول شرحً  اأنا أوضح منك شرحً  :يقول
مين يعني هذا مثل الحلق التي في الجوامع الكبيرة كالحر  "على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه

ا مساعة ورأى أن ال ائدة  وهنا حلقة إذا جلس عند الشيخ ربع ،تجد الحلقة بجنبها حلقة ،وغيرهما
والذي يغضب يعني في نيته دخل  ؟ليش يقوم هذا :يقولو يغضب هي كبيرة قام وبحث عن غيره 

أو درسين  مع أن ال ائدة قد ال تحصل بدرس ،ما وجد ال ائدة عندك ،من ين عهفهو يبحث عواال 
 .أو مدة يسيرة

أولئك ال تصعد أعمالهم في  ،ويدعهحتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره " 
 :-رحمه هللا-وقال الحسن "أو  -رحمه هللا-وكان الحسن  ."-عز وجل-مجالسهم تلك إلى هللا 
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 -وفي بعض اآلثار أن عيسى" .فيكون من الثال ة "عالم :ال يكون حظ أحدكم من علمه أن يقال
من أجل أن  "؟علم ليحدث بهكيف يكون من أهل العلم من يطلب ال :قال -عليه الصالة والسالم

وعنده  ،وعنده بذل ،عنده علم :ويقال ،محدِ ث :من أجل أن يحدث ويقال ،يحدث به ال ليعمل به
وقال  ؟وال يطلبه ليعمل به ،من يطلب العلم ليحدث بهكيف يكون من أهل العلم " ،كذا وكذا

وهو إنما حدث بها  "بلغنا أن الذي يطلب األحاديث ليحدث بها ال يجد ريح الجنة :بعض السلف
 .إنما من أجل أن يقال ،من دون عمل بها

اهية ومن هذا القبيل كر  ،يعني من ليس له غرض في طلبها إال أن يحدث بها دون العمل بها" 
رأة على الج "إلكثار منهاالسلف الصالح الجرأة على الفتيا والحرص عليها والمسارعة إليها وا

جاء  :وفي الصحيح ،اذهب إلى فالن :المست تي يدخل المدينة فيسأل الصحابي فيقول له ،ال تيا
بما يظهر ومعروف أن عامة الناس  قتهم  ،اذهب إلى ابن عباس :إلى عبد هللا بن عمر فقال له

زهد والعمل أكثر من ابن ال شك أنه يظهر من عبد هللا بن عمر من العبادة وال ،له من العاِلم
ذاك رجل مالت به  :فقال ،اذهب إلى ابن عباس :فقال له ،وإن كان ابن عباس أعلم ،عباس

لكن في مقابل ابن عمر في زهده وورعه  ،ابن عباس مالت به الدنيا ومال بها .الدنيا ومال بها
دخل وي ،وهللا المستعان ،كلهم عباد وزهاد علماء ربانيون فال نك افه قد يقال مثل هذا الكالم وإوا

 ،يهوينتهي من البلد ما وجد من ي ت ،اذهب إلى فالن :وفالن يقول ،اذهب إلى فالن :البلد يقال له
ال يجوز له أن يتردد ويرفض بحيث يدخل المست تي وال فلكن إذا تعيَّنت المسألة على شخص 

لماء السيما إذا كان هؤالء الع يجد من ي تيه في بلد فيه علماء أو في مؤسسة أو دائرة فيها علماء
وروى ابن لهيعة عن " .األجرة على هذا العمل من التعليم وال تيا وغيرها ،ممن يأخذون األجر

 أجرؤكم على الفتيا» :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  عبيد هللا بن جعفر مرسالً 
 فهو ضعيف. ومادام مرسالً  "«أجرؤكم على النار
 طالب: ...........

 ي صوب عندك؟، لكن التصويب عبيد هللا من الذعندنا عبد هللا بن جع ر
 طالب: ...........

ابن أبي  أمبن جع ر عندك ، عبيد هللا سواء كان ابن جع ر وابن أبي جع ر يرجع إلى المصادر
 جع ر؟

 طالب: ...........
 ،«أجركم على النارأجرؤكم على الفتيا » :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  مرسالً "

وهو مضعف عند  ،ومع أن في سنده ابن لهيعة ،ومعروف اختالف أهل العلم في المرسل
إنه  :وضعف أحاديث بسببه وقال ،ابن حجر ضع ه في مواضع ،مضعف عند األكثر "األكثر

وبعضهم يقوي روايته عن  ،اعلى كل حال األكثر على تضعي ه مطلقً  .صدوق في التقريب
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ولذا يقول الحافظ  ،واألكثر على تضعيف المرسل ،وهي اإلرسال ،يه أيًضا علة أخرى وف ،العبادلة
 العراقي:

 واحنننننننننننننننننننت  مالنننننننننننننننننننك كنننننننننننننننننننذا النعمنننننننننننننننننننان
 

 بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه................. 
 يعني بالمرسل. 

.......................... 
 

 بننننننننننننننننننننننننننننننننننه وتابعوهمننننننننننننننننننننننننننننننننننا ودانننننننننننننننننننننننننننننننننننوا 
 وردهننننننننننننننننننننننننننننننننننا جمنننننننننننننننننننننننننننننننننناهر النقنننننننننننننننننننننننننننننننننناد 

 
 للجهنننننننننننننننننل بالسننننننننننننننننناقط فننننننننننننننننني اإلسننننننننننننننننننناد 

 وصننننننننننننننننناحب التمهيننننننننننننننننند عننننننننننننننننننهم نقلنننننننننننننننننه 
 

 ومسنننننننننننننننننلم صننننننننننننننننندر الكتننننننننننننننننناب أصنننننننننننننننننله 
 يعني التضعيف والرد. 

 يعرف العواقب األن األكثر علمً  .اأجرؤكم على ال تيا أقلكم علمً  :كانوا يقولون  :وقال علقمة
ا حصل ا األكثر علمً وأيًض  ،ال يستحضر مثل هذه العواقبفا أما األقل علمً  ،عواقب هذه الجرأة 

 ،وتقواه  -جل وعال-إضافة إلى خشية هللا  ،عنده من الثقة بعلمه وفي ن سه ما يردعه عن ذلك
فق لكن إذا و ، ال علم عنده :ي شخصية فيخشى أن إذا تردد في ال تيا قيليريد أن يبن اواألقل علمً 

 ،فال يعر  :وبلغ من العلم ما يردعه ويوصله إلى خشية هللا وتقواه فإن هذا ال يشكل عليه أن يقال
مام إأنت مالك  :ال أعلم قالوا :ولذا لما سئل مالك عن أربعين مسألة وقال في ا نتين و ال ين منها

 وهللا المستعان. ،قل لهم ،ا يعرفن مالك م، قال رح قل للناس إرةجدار اله
 طالب: ...........

 ؟ماذا
 طالب: ...........

 هذا ليظهر أنه يعرف وهو ال يعرف. ،هذا أخس من الجرأة المجردة ،حيلة ههذ
 طالب: ...........

اآلن من شيوخنا الموجودين من إذا  ،األحاديث كلها عن هللا وعن رسوله تربي على هذه األمور
وإن كان.. يأخذ له ساعة ما  ،اضطجع اوإن كان جالسً  ،جلس اسئل تغير لونه إن كان قائمً 

 ما يتردد فيها. ،وبعضهم من ال توى تجري في عروقه مثل الن س ،أجاب
ت أدرك :وفي نسخة أخرى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ،وعن البراء :في النسخة التي معنا

 وهي بابن أبي ليلى أل َيق. ،عشرين ومائة
 طالب: ...........

ابن أبي ليلى أدرك  "؟!أدركت عشرين ومائة من األنصار" :البراء يقول "وعن البراءال ال ال ال، 
تابعي كبير أدرك من الصحابة الكبار من أدرك حتى ما ُخرج عندنا األ ر عند الدارمي في العلم 

 -صلى هللا عليه وسلم-ومائة من األنصار من أصحاب رسول هللا أدركت عشرين " :يقول
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ونحن نرى في مجالس طالب  ،"ما منهم رجل إال ود أن أخاه كفاه ،يسأل أحدهم عن المسألة
سأل من هو أكبر منه فينبري األقل ويبادر ليظهر يُ  ،سألالعلم من يبادر بالجواب قبل أن يُ 

 .نسأل هللا العافية ،للحاضرين ما عنده من علم
 -دابن مسعو  وعن .حتى يرجع إلى األول ،وهذا إلى هذا ،فيردها هذا إلى هذا :وفي رواية" 

يعني ح ظ عن  ."إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون  :قال -رضي هللا عنه
لى العالم شيخنا الشيخ ابن باز في مسائل ليست قليلة أن يقول في البرام  العامة التي تذاع ع

 .يلغي السؤال من التسجيل أصالً  مع أنه يستطيع أنيقولها  ،نبحث المسألة :كله
ت حلقا ىحد، أقول في إحلقات نور على الدرب سئل الشيخ ىحد، في إطالب: أحسن هللا إليكم

 :فقال المقدم ،ال أعلم :نور على الدرب للشيخ ابن باز سئل عن تسع مسائل كلها يقول
 .نحذفها يا شيخ.

 هذا نوع تربية لطالب العلم. ،ال، ال تحذفها :يقول
أنا  ما "ما أنا على الفتيا بجريء :عن مسألة فقال -رحمه هللا-وسئل عمر بن عبد العزيز "

 على ال تيا بجريء.

 طالب: ...........
 أدركت مائة وعشرين! :يقولأن ا بعيد جد   ،بعيد أن يكون عن البراء ،غريبة نعم

 في الترمذي.. ،الترمذي يا شيخ طالب: ذكره في
 في الترمذي نعم.

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
 وهو مدركهم..

 طالب: ...........
 ال، هي في التابعي أقرب منها إلى الصحابي.

ا مإني وهللا ما أنا بحريص على الفتيا  :وكتب يعني عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله"
ي يعرف ألن العالم الذ ؛ما فيه مندوحةفأما إذا تعينت  ،يعني ما لم تتعين عليه "اوجدت منها بدًّ 

 ،«ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة»الجواب ال يجوز له أن يكتم 
 والحديث فيه كالم.
 طالب: ...........

 يرجع إليه.يعني إذا لم يجد من 
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من  إنما هذا األمر لمن ود أنه من وجد ،تاجوا إليهوليس هذا األمر لمن ود أن الناس اح"
و من ود أن الناس يحتاجون إليه ما ه ،يعني ما ي عل هذا من ود أن الناس يحتاجون إليه "يكفيه

اوى أعلم الناس بالفت :وعنه أنه قال" .إنما هذا األمر لمن ود أنه وجد من يك يه ا،أحدً  راد  
ذا ه ،نجاة الن س ،لماذا؟ ألن العلم إنما يقود إلى طلب النجاة "وأجهلهم بها أنطقهم ،أسكتهم

قدر يألنه ال  ؛وأجهلهم أنطقهم ،فأسكتهم يطلب نجاة ن سه ما لم تتعين عليه ،العلم الحقيقي النافع
رحمه -قال سفيان الثوري " .سأل عنهفينطق بكل ما يُ  ،لن سه أي حساب سواء أصاب أو أخطأ

 م من أئمةس يان الثوري إما "كرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيام يأدركنا الفقهاء وه :-هللا
أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في " ،صاحب مذهب متبوع كسائر األئمة ،المسلمين

ام قال اإلمو  .وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم ،ا من أن يفتواالمسائل والفتيا حتى ال يجدوا بدًّ 
د من عرض ن سه لل تيا فق "عرض نفسه للفتيا فقد عرضها ألمر عظيم من :-رحمه هللا-أحمد 

وإذا أفتى بغير علم فهو ممن كذب  ،-جل وعال-ع عن هللا عرضها ألمر عظيم أنه كما تقدم موق ِ 
 [116]سورة النحل: {َذا َحَرامٌ الٌَل َوهَ َوالَ تَقُولُواْ ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب َهذَا حَ }على هللا 

]سورة  {ْسَودَّةٌ ُوُجوُهُهم م   َّللاَِّ  َويَْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكذَبُواْ َعلَى}وهؤالء الذين جاء فيهم 
 .يدخلون في هذا [60الزمر:

قد  من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها ألمر عظيم إال أنه :-رحمه هللا-وقال اإلمام أحمد " 
ذا من ه ،"اإلمساك أحب إلي :قال ؟أيما أفضل الكالم أم السكوتف :قيل له ،تلجئ إليه الضرورة

تخف كأنه يس "الضرورة الضرورة :فجعل يقول ،فإذا كانت الضرورة :قيل له" -رحمه هللا-ورعه 
ومع  ،ويقابل طلب النجاة بحاجة غيره ،بمن يقول الضرورة في مقام الورع العظيم الذي يتصف به

اإلمساك  :وقال" .ألن ال توى من فروض الك ايات ؛ذلك إذا تعينت فال بد من أن يقوم بها أحد
وليعلم  ،وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك ،ع عن هللا أمره ونهيهوليعلم المفتي أنه يوق ِّ  ،أسلم له

 -لقيموذكرنا أن ابن ا "وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك ،المفتي أنه يوق ِّع عن هللا أمره ونهيه
ن أيها المفتو :وقال الربيع بن خثيم" .سمى كتابه إعالم الموقعين يعني الم تين -رحمه هللا

 ."انظروا كيف تفتون 
 طالب: ...........

انظروا كيف  ،أيها الُمفتون "انظروا كيف ت تون.. الَم تون كيف ت تي.. ال..  ،أيها الُم تون 
من  ،بل أن يتم السؤالبعض الناس من حرصه على الجواب يجيب على السائل ق ألن ؛"تفتون 

وسمع من يسأل  ،بل بعضهم يجيب على السؤال وهو ما فهمه ،على الجواب العجلة والحرص
صارت عكس  ،وللوالد أن يضرب ولده ويؤدبه ،األدب مطلوب :عن شخص يضرب أباه فأجاب

عليه الصالة -سأل النبي وفي أكثر من حديث يُ  ،سؤاليش؟ العجلة في تلقف الكل هذا من أجل أ
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ا للوحي كما في بعض يسكت إما انتظارً  ،وهو المؤيَّد بالوحي ،ما يستعجل ،فيسكت -والسالم
  .وي تي الناس أال يستعجل بالجواب ،وإما ليؤدِ ب ويعلم من يأتي بعده ،الوقائع

مل عتدري في أي  :لما جلس للفتيا -رحمه هللا-لقتادة  -رحمه هللا-وقال عمرو بن دينار "
ابة تتحدث ني أنت "يعني صرت واسطة بين هللا وبين عباده ،وَقعت وبين هللا وبين عباده ؟وَقعت

وبعض الناس  ،هذا يصلح وهذا ال يصلح ،هذا يصلح وهذا ال يصلح :وقلت -جل وعال-عن هللا 
 :اوالعلماء قالو  ،هذا ما يصلح :إذا سئل يظن أن هذا من الورع أنه ال يقول حالل وال حرام يقول

 ،إن هذه الصالة ال يصلح فيها كالم الناس ،إن كلمة يصلح أو ال يصلح بمثابة حالل وحرام
 فعلى اإلنسان أن يحتاط ويضبط العبارات التي تصدر عنه. ،يعني يحرم

 نقل فتوى المفتي.. ،الفتوى يا شيخ من قبيل الفتوى طالب: نقل 
 نقل فتوى عالم.

 طالب: نعم.
 هذا أخف..

 طالب: ...........
 لكن يتثبت من صحتها. ،لكن عليه أن يتثبت من هذه ال توى  نعم،

 طالب: ...........

 على حال السائل..

 طالب: ...........
لديهم األهلية لتمييز الراجح من المرجوح يكت ي على كل حال إذا كان من العامة الذين ليست 

 يكت ي بالنقل عمن تبرأ الذمة بتقليده. ،بالنقل
هم إن العالم داخل بين هللا وبين خلقه فلينظر كيف يدخل علي :قال -رحمه هللا-وعن ابن المنكدر 

رام إذا سئل عن الشيء من الحالل والح -رحمه هللا-وكان ابن سيرين "وهو بمعنى ما تقدم 
  "..-رحمه هللا-وكان النخعي  ،تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان

 ويدخل قاعة االمتحان كثير منهم يرتعد ،يسأل اإلنسان في امتحان من امتحانات الدنيااآلن لو 
أو يكون في مقابلة من أجل حطام دنيا إما وظي ة  ،ويخاف ويتغير لونه وتتغير أحواله وتضطرب

  ؟-جل وعال-ا عن هللا فكيف إذا سئل ونصب ن سه نائبً  ،رها تجده يحصل له هذادراسة وغي أو
 "؟يري ا تسأله غما وجدَت أحدً  :سأل فتظهر عليه الكراهة ويقوليُ  -رحمه هللا-وكان النخعي "

هذه المسألة تخصك؟ هل هي  :ا تسأله غيري؟! بعضهم ممن أدركناه إذا سئل قالما وجدَت أحدً 
 .ألنها حينئذ لم تتعين ؛فإن كانت غير واقعة ما أجاب ،واقعة أو غير واقعة
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ن م "ان سوءا أكون فقيه أهل الكوفة لزم، وإن زمانً ا ما تكلمتقد تكلمُت ولو وجدت بدًّ  :وقال" 
تصدى ن ، ومفكيف بما لو رأى زماننا ،سيد من سادات التابعين ،النخعي ؟الذي يقول هذا

  ؟وهو أولى بهذا التوجيه من غيره ،ويتصدر إلفتاء الناس وتوجيههم وتعليمهم
ما عسأل إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأنا ال نُ  :أنه قال -رضي هللا عنه-وروي عن عمر "

م كأنا ال إنكم لتست توننا است تاء قو  :نود؟ في النسخة الثانية كيف "..أو استفتاء نود ؟نفتيكم به
 ما انتهت. ،يعني ما هي المسألة كأنك سمعت الجواب وانتهت المسألة ؟ُنسأل عما ن تيكم فيه

 طالب: ...........
 يعني يتصور التبعة. ،-جل وعال-سأل أمام هللا معروف أنه يُ 

 أول من يدعى "أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء :قال -رحمه هللا-وعن محمد بن واسع "
ين أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف ب -رحمه هللا-وعن مالك " ،إلى الحساب ال قهاء

وقال بعض العلماء لبعض  ،واإلصابة مظنونة ،يخشى أن يزل فُيقَذف في النار "الجنة والنار
 .وليكن همَّك تخليص ن سك أوالً  ،السائل فال يكن همك تخليص ،إذا سئلت عن مسألة :الم تين

تجده  ،ولذلك تجدون بعض من يجيب إذا سئل يبحث عن المخارج التي تخرج السائل من التبعة
مع أن ن سه  ،ما عليك شيء :؟ أن يقول للسائل، ينظر في كذا من أجل ماذاينظر في األقوال

فإذا وجدت لنفسك  ،ة فتفكرإذا سئلت عن مسأل :وقال اآلخر" .أولى بالتخليص من السائل
 ."قصاؤهويطول ذكره واست ،اوكالم السلف في هذا المعنى كثير جدًّ  .ا فتكلم وإال فاسكتمخرجً 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وهللا أعلم
 اللهم صل وسلم على رسولك محمد...

 طالب: ...........
ألنه نوع من الرياء ونوع من الشرك  ؛ما يتعلق بالجوارح أسهل مما يتعلق بالقلوبعلى كل حال 

 الخ ي ونوع من..
 طالب: ...........

 ألن المتعلق عمل قلبي هذا.. نعم؛ ،أشنع نعم
 طالب: ...........

 زينة زينة.. نعم،


